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JO HANNES DIJKHUIS 
VROEGER OUDE BREUUL 

Echtgenoot Ytn 

Johanna Bernardina Blankenaauw 
ge'>oren te Borne 2 April 1892 voorz•en van 
de H H Sa-:r:'l"'n~:-~te~ der s.erve-lden overleden 
lo het R.K. Zie e" uiS te Enschede I 7 December 
1 950 en 21 Occe"'ber be9raven op he' R K 

Kerkhof ~e Losser. 

Eend c ba e ec .. eno,• en een zorg"'ame vacer 
v~or z ;t' k nderc ~:1g neen. Va he"' kan In 
w~ur e d oeze~d worden h J he eh de goe e 
str .-j gestreden, thans zal "-em de kroon der ge
rechtl;he d gegeven wode·l. Inderdaad, h J was 
ee<1 str jder ifl ZiJn leven met een diepe gelools
overiulwlnQ. H1j dre:~cg z j'l overlukJin!') uit nJtar 
bu en, niet alleen in z•tn gezin, maa1 ook H'l het 
sot.UJ e leven Van ve'e ka olle\c.e 'I'Crenlg \ÇIC'""" 

was h 1 de st\fwer en werl(er V/ hcbbe deze 
d epe oe1oolsovertu g..ng et'\ C chl1$•e K op m!!im e 
bewonderd, we ~e h j heeft .,.,oord lot op L 

s•etfbei toe, waar h n vo komen onderwerpmg 
~et oHcr va., l J" a:a·dse 'eve'l h-eef ges eld va"' 

Verloner. Jezus ChHsh..ls. 
Bc.s•e vrouN en ki,.,ocren: m n z ek•c was zwaar 

e, p 1nl jlc, meter door uw I e1devo e zo ge was 
het voor mi mlnder zwaar. Dank daorvoor, l~at 
ik u toeroepen uit 't andere leven ; weest ~terk In 
het Qeloof: d•t Is de overwinning welke de wereld 
ove .. wl I, Of"'S geloof, waardoor wij met elk.!lnder 
verbonden zu fen b jven en elk.l'ar eenm~t:l!ll zull~n 
weerz en. Wee~t eertsgezlnd onder elka-!r. weest 
moeder 'n steun. ~denkt m•J In uw .gebeden er'l 
ook g L m jn vrienden. 

M 1n Jez"s oormharUghetd. 


